
Miine, la Buzău și Baia Mare

STEAUA Șl MINAUR ÎN SLMIflNALLlE
CUPELOR CONTINENTALE LA HANDBAL (m)

Două meciuri de handbal 
masculin, în două prestigioase 
competiții oficiale Internatio
nale rețin, mîine. atenția iu
bitorilor sportului.

ÎN CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI, Steaua evoluează 
Ia Buzău, în prima manșă a

Măricel Voinea (H.C. Minaur Baia Mare) 
intr-o frumoasă poziție de aruncare la 

poartă
semifinalelor, in compania
’oarte puternicei echipe iugo
slave Metaloplastica Sabac, cîș- 
âgătoarea ediției de anul tre- 
xit a celei mai prestigioase în
treceri continentale de club. 
.Partida — ne spunea la tele- 
:on Nicolae Dragu, președin
tele C.J.E.F.S. Buzău — sus- 
îită un asemenea interes, incit 
ihiar la citeva ore dufiă ce 
localnicii au aflat că munici
piul lor găzduiește partida din

tre Steaua $i Metaloplastica 
s-au primit cereri de bilete 
mai mari fată de capacitatea 
silii. Comandamentul constituit 
special pentru acest meat a 
luat toate măsurile necesare 
desfășurării kd in foarte bune 
condiții".

Steaua va evo
lua, duminică — 
fapt Îmbucurător 
— In efectiv com
plet. Iert după- 
amiază, elevii an
trenorului Radu 
Voina au jucat un 
ultim med de ve
rificare in compa
nia divizionarei B 
A.S.A. Buzău. în 
localitate se află, 
de asemenea, de 
vineri după-amia- 
ză, și Metaloplas
tica.

ÎN CUPA CU
PELOR Minaur 
Baia Mare si-a în
cheiat ultimele
pregătiri în vede
rea primei runde 
a semifinalelor. 
„Sperăm — ne 
spunea Ia telefon 
antrenorul Lascăr 
Pană — într-o 
comportare cit mai 
bună in fata pro
priilor suporteri. 
Știm că Gross
wallstadt este un 
adversar cu o forță 

deosebită de joc, in deplasare 
sau acasă handbalișlii antrenați 
de Jiri Vicha adaptîndu-se din 
mers, cum se spune, tacticii 
adversarilor. Sintem deciși să 
încheiem partida de duminică 
după-amiază cu un rezultat cit 
mai avantajos pentru manșa a 
doua".

La Buzău partida va începe 
Ia ora 17,30, iar la Baia Mare 
la ora 17.
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NOI AFIRMĂRI SPORTIVE IN TARA DE SUS A' MOLDOVEI

A 65-a aniversare a făuririi 
partidului prilejuiește evocarea 
marilor împliniri și înnoiri 
petrecute în anii noștri, in spe
cial după Congresul al IX-lea 
al partidului, în toate planu
rile vieții economico-sociale și 
cultural-educative. Beneficiari 
slnt oamenii muncii, pentru 
că, așa cum spunea secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „so
cialismul se construiește cu 
oamenii și pentru oameni".

Politica și preocupările parti
dului pentru dezvoltarea armo
nioasă a județelor tării inalud., 
firește, și municipiul Suceava, 
care a cunoscut. în anii socia
lismului. mari prefaceri edili
tare, între care se înscriu și 
bazele sportive și cele de a-

Astăzi ți mîine, Divizia A ia fotbal

O ETAPĂ CU MAI MULTE MECIURI IMPORTANTE
CLASAMENTUL

1. STEAUA ^18 3 1 45-10 39 »2. Sp. Stud. îs 7 2 53-20 33
3. Dinamo 2fl3 5 4 34-16 31
4, Univ. Cv. 23 12 5 6 32-22 29
5. Corvinul 23 11 2 10 56-29 24
6. „Poli" Tim.
7. F.C. Argeș
8. Petrolul
9. Gloria 

0-11. Chimia„U“ Cj.-N.
12. F.C.M. Bv.
13. Rapid
14. S.C. Bacău
15. ASA Tg.M.
16. Victoria
17. F.C. Olt
18. F.C. Bihor

41-39 23
24-27 23 
21-26 23 
33-32 22 
26-30 21 
28-32 21
19-41 21

8 4 11 26-37 20
9 1 13
« 5 U
5 6 11
5 5 12
3 5 15

23
23
je

33-38 19
18-30 17
21-33 16
20-38 15
17-47 11

PROGRAMUL

• La bazinul acoperit al Școlii generale or. 3 din Suceava,
activitate non-stop • Selecție
grement deschise tineretului, 
oamenilor muncii, pentru prac
ticarea sportului si petrecerea 
timpului liber. Una dintre a- 
ceste realizări este și bazinul 
de înot al Școlii generale nr. 
3, un bazin de 25 m, acoperit, 
cu grup sanitar și sală de forță, 
care satisface exigentele pen
tru obținerea Înaltei perfor
manțe.

Cînd am vizitat școala și ba
zinul său de înot, era In plină 
iarnă — minus 24 de grade 1 
Gerul acela usturător părea 
însă un lucru aproape obișnuit 
pentru suceveni... Neobișnuit 
pentru noi, șocant chiar, era

științifică $1 muncă susținută
dar, 
ba 

copIH

mai algș 
Țara de Sus

și gerul, 
că, aici. 
Moldovei, 
înotau intr-un splendid 
foarte primitor, lată că 
prefaceri ale zilelor noastre fi 
tntîlnim 
mirăm, 
parte a 
fd de 
denl.

la tot pasul, te ad 
Lată că și in a 
tării înnoirile sînt 

grăitoare ca pretuUri-

în atmosfera caldă a aoestef 
minunate baze sportive, copoi 
înotau de zor sub tndrumarea

Elena DOB1NCA

(Continuare in pag 3—3)

La arena bucureșteană Voința

ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA LA POPICE

ASTĂZI 
Sucurești :

MÎINE 
Tg. Mureș : 
Timișoara : 
Bacău : 
Pitești : 
Oradea : 
Ploiești: 
Craiova : 
Tirgoviște :

® Astăzi, pe stadionul din Ghencea, liderul (care, în tur, a 
ciștigat in Giulești) primește replica feroviarilor bucureșteni • 
La Tg. Mureș, față in față, două echipe amenințate cu retro
gradarea • Va recîștiga Sportul Studențesc (miine, la Timișoara) 
punctul pierdut, in toamnă, pe propriul teren ? • La Bacău, un 
singur gind animă formația gazdă : victoria • La Pitești, Ște- 
fănescu și echipa lui au de susținut un examen sever • Va 

.’ ~ 1 J Ț în dauna „lanternei roșii" - primul succes în
- _ . ¥0 jj ja|cc sjmp|Uj p.c. ou

reuși Corvinul — î 
deplasare ? • La Ploiești, deși 
luptă să refacă din terenul pier
dut • Pe „Centralul" craiovean, 
Cămătarii, Cirțu și Bicu in a- 
tenția specială a antrenorului 
Constantin * La Tirgoviște, 
Victoria intilnește pe Dinamo, 

echipă neînvinsă in retur

JOCURILOR

Azi și mîine, în București, 
o interesantă întîlnire la po
pice. Este vorba de evoluția 
pe arena Voința a celor mai 
bune echipe de la ultima edi
ție a C.M. (Liubliana — 1984) 
în dubla partidă amicală : 
România — Cehoslovacia. E- 
chipele oaspete slnt deținătoa
rele medaliilor de aur — la 
masculin și bronz — la fe
minin, iar reprezentativele ță
rii noastre au- ocupat locul doi 
la bărbați și patru la femei. 
Jocurile de azi (ora 13,30) și 
mîine (ora 9) de la Voința 
constituie importante teste 
pentru reprezentativele ambe
lor țări, aflate în pregătire 
pentru apropiatele Campionate 
Mondiale de seniori.

Echipele reprezentative ale 
României vor fi formate din 
cei mai buni sportivi, re
marcați în acest sezon la me

ciurile de campionat Antre
norii loturilor vor folosi • fii 
cele două partide amicale pe 
următorii : Doina Țăgean, B- 
lena Andreescu. Margareta Că- 
tineanu, Ibolya Mathe, Elena 
Pană, Maria Zsizsik. Maria To- 
dea, Rodica Baciu, Silvia Bo
boc și Viorica Botezata, res
pectiv Iosif Tismănar, Gheor- 
ghe Silvestru, Ilie Hosu, Vasta 
Donos, Marian Andrei, Alexan
dra Szekely, Stelian Boariu, 
Silviu Belivacă, Traian Telnar 
și Ernest Gergely. Antrenorii 
loturilor sînt : Elena Tranda
fir, Constantin Neguțoiu (f). 
Ilie Băiaș șl Ludovic Martina 
(m). Ca arbitru principal va 
oficia Bela Fiilop (Ungaria). 
Următoarele partide de verifi
care ale selecționatelor tării 
noastre vor avea loc în zilele 
de 19—20 aprilie, tot la Bucu
rești. în compania valoroșilor 
popicari iugoslavi.

In sala de atletism de la Complexul „2J August" din Capitala

„INTERNAȚIONALELE" DE JUDO ALE ROMÂNIEI

STEAUA 
(Stadionul Steaua)

- RAPID
ULTIMA VERIFICARE PENTRU

A.S.A.
„POLI" 
SPORT CLUB 
F.C ARGEȘ 
F.C. BIHOR 
PETROLUL 
UNIVERSITATEA 
VICTORIA

CHIMIA RM. VÎLCEA 
SPORTUL STUDENȚESC 
„U" CLUJ-NAPOCA 
F.C.M. BRAȘOV 
CORVINUL
F.C. OLT 
GLORIA
DINAMO

i

Toate partidele vor începe la ora 17.
i

Azi și mîine. sala de atle
tism a Complexului Sportiv 
„28 August" din Capitală va fi 
arena unei importante compe
tiții de judo — Campionatele 
Internaționale ale României, 
își vor disputa întîietatea 
concurent! din Bulgaria, Franța, 
R.D. Germană, Iugoslavia, Po
lonia, Spania, Ungaria, Româ
nia (cu mai multi sportivi la 
fiecare categorie de greutate) 
și componentii valoroasei e-

„0 PRIMA REUȘITA A PATINAJULUI NOSTRU ARTISTIC
declara Cornel Huntcanu, antrenor coordonator la Centrul de pregătire olimpică

La Întoarcerea de la Phenian 
Et.p.D. Coreeană), unde s-a des- 
ișurat de curlnd „Concursul 
rleienla* la patina) artistic pen- 
u juniori, am stat de vorbă cu 
ornel Munteanu, antrenor coor- 
inator la Centrul de pregătire 
llmptcă. După cum se știe, la 
țeastă competiție Cornel Gheor- 
tie a obținut medalia de bronz
i proba Individuală masculină.
— Așadar, prima medalie ln- 
irnațională din istoria patinaju-
ii artistic românesc...
— Sintem foarte bucuroși că 
n obțlnut-o. dar știm, in «ce- 
șt timp, cit de mult ne obligă 
:easta. A fost greu, deșt „ghea- 
i fusese spartă" la concursurile 
iterloare. de la Sofia și Gdansk, 
nde Comei ocupase, de flecare 
ită, poziția a 3-a. „Speranța" 
aastră s-a Impus prin seriozlta-

muncV lsrtnsă. dăruire, echi

libru psihic șl spirit combativ re
marcabile. Pentru a întări cele 
spuse, aș tace o precizare : o 
clasare pe podium, mal ales că 
ocupa pozițiile a 5-a după „im
puse" șl a 3-a după programul 
scurt, obliga la executarea pro
gramului liber fără greșeală, deși 
evolua primul. O sarcină grea, pe 
care a tndepllnlt-o insă 
bine, reușind 3 sărituri 
Toe-Loop tn cascadă cu ____
Axei, triplu Rittberger șl triplu 
Flip. Cit despre ceilalți compo
nent! al echipei noastre, pot 
spune că Marian Prlsăcâru (locui 
11) a concurat sub valoarea sa 
reală, fiind marcat de trac. Iar 
Zsolt Kerekes (locul 16). mezinul 
echipei, s-a anunțat, totuși, ca o 
veritabilă speranță, el mal avtnd 
încă doi an! pină la limita maxi
mă de vtrstâ admisă de regula
ment (15 ani).

foarte 
triple : 

dublu

— Concurența a fost puternică 7
— Este pentru prima dată clnd 

ne „batem" de la egal cu șco
lile de patinaj, foarte puternice, 
din U.R.S.S., R.D.G. și Ceho
slovacia. Cornel l-a devansat pe 
doi dintre favorițL cehoslovacul 
Suchl (locul 6 1a mondialele de 
juniori din 1985) șl Elnchorn 
(R.D.G.). Aș Îndrăzni să spun că 
aceasta este o primă reușită In
ternațională a patinajului nos
tru artistic.

— și fetele t
— Gretl Marton (locul 12) a 

evoluat la valoarea el. tn timp ce 
Codruța Molseanu, care s-a cla
sat doar pe ' locul I*, a fost de
pășită de Importanța concursului, 
lucru datorat, ta parte, lipsei de 
experiență eompetițlonală.

Doina STĂNESCU

chipe sovietioe Di
namo Minsk. Cel 
mai puternic lot 
l-a deplasat Franța 
avîndu-l în frunte 
pe fostul campion 
european Marc A- 
lexander, venit 
desigur, la Bucu
rești îndeosebi 
pentru a se intîlni 
cu Ilie Șerban, cel 
care, anul trecut 
la Hamar (Norve
gia), i-a „smuls" 
cununa de laur’ 
pe care sportivul 
francez o cucerise 
la ediția din ’84.

întrecerile. in 
ansamblu, sînt deo
sebit de impor
tante pentru com- 
ponențli lotulu 
nostru reprezen
tativ. Cu două 
săptămîni în urm? 
au avut loc. cum 
se știe, finalele 
republicane. dar 
la capătul aces
tora au obținut selecția pentru 
apropiatele Campionate Euro
pene de la Belgrad numai doi 
sportivi : Gheorghe Dani (cate
goria 
Cioc 
larii 
iul 
Iată 
tantii tării noaastre : Gheorghe 
Dani (superușoară). Ilie Șerban

EUROPENE"

Ilie Șerban (dreapta) pregătește un nou atac

superușoară) și Mihai 
(grea). La celelalte, titu- 

vor fi desemnați cu prile- 
aoestor „internaționale", 
și cîtiva dintre reprezen-

șl Dorin Drimbe (sentasoară) 
Ștefan Nagyi si George Ciuvuț 
(ușoară) L’viu Cim-'-'țnu (qe- 
mimijlocie) M.reea Frăției , 
(mijlocie) s> Mihai Cioc ’grea).

Azi de Ia irele 10 si 15.30 
vor fi d^s"1 -na- z’s’ -'-o-ii la 
categoriile semi isoară =«ni- 
miilocie. mii'oce semigrea sl 
grea iar m’ine de ta ^ra 10. 
la superușoară și ușoară.



„BASCHETUL A ÎNSEMNAT PENTRU MINE O CALEl \ 
DE ÎMPLINIRE CA SPORTIV ȘI CA OM“

De vorbă cu economistul Tiberiu Suhai, fost jucător internațional, directorul I.I.L. Bihor

0 primă secvență „de arhivă", ca td-i 
spunem așa : București, Sala Floreasca, 
cu aproape trei decenii in urmă. Tribu
nele erau arhipline la meciul dintre 
selecționata Uniunii Sovietice, aflată In 
turneu în țara noastră, ji echipa Dinamo 
Oradea. Cu puțin timp înainte de final, 
baschetbaliștii orădeni- conduceau cu două 
puncte și aveau mingea. Suhai, aflin- 
du-se pe linia care marca centrul, tere
nului. aruncă, realizind un coș " ’ 
deopotrivă de coechipieri și de 
adversari. Publicul era entu
ziasmat. Secvența a doua, de 
actualitate. Oradea, sediul Între
prinderii pentru industrializarea 
Laptelui

' acestei 
nomistul 
in secțiile_ _ ________  _____  .
menii. Conversații scurte, la obiect. Agre
gatele funcționează din plin. Nu s-au 
ivit nici un fel de probleme. Si la ..des
facere" totul e in regulă. Prin urmare, 
vom putea sta citeva minute de vorbă...

Am ajuns la birou, intre timp, și te
lefonul. care ne va întrerupe adesea dia
logul, sună imperativ. Veștile sini bune : 
deși vremea n-a fost chiar favorabilă. în 
localitățile din zona Apusenilor graficul 
de colectare a laptelui a fost respectat 
întocmai. Fostul sportiv de inaltă per- 

. formanfă și-a menținut cu o frumoasă 
\ consecventă cota exigenței ridicate și în

aplaudat

activitatea profesionali, a cărei incunu- 
nare deplină se regăsește intr-un frumos 
succes al colectivului de oameni ai mun
cii pe care il conduce : Ordinul Muncii 
clasa a lll-a.

Foitul virf de contraatac si apoi con
ducător de foc, economistul Tiberiu Su
hai, lucrează in acest loc de muncă din 
anul 1954. A fost, pe rind, muncitor ne
calificat, magaziner, conducător auto, 
set de serviciu, director comercial și. de

muncă.inalte numai prin foarte multi 
voință și disciplină*.

Caută ceva Intr-un dosar cu 
decupate din preia vremii, care, 
laolaltă, par filele unui roman, 
răzgindește și discuția coboară 
simțite, panta rememorărilor : prima evo
luție la divizionara A Dinamo Oradea 
(„A fost mulți ani cea mai bună echipă 
din provincie"), in 1953, elev fiind £.; 
clasa a

articole 
adunate 
Apoi te 
pe ne-

Bihor. Directorul 
întreprinderi. eco-

Tiberiu Suhai,
de prelucrare. Discută cu oa-

»n 
X-a, emoțiile cu adevărat co
pleșitoare trăite la primi
rea primului echipament de 
la echipă, într-0 sacoșă de 
tip vechi („Eram la internat 
și n-am închis ochii toată 
noaptea... Mîngiiam treningul 
albastru întins pe pat, ca să 

mă conving că ceea ce trăiam se în sim
pla aievea") ; ascensiunea în activitatea 
sportivă, lotul republican de tineret, lo
tul național („Am avut prilejul să joc 
împreună cu sportivi de renume ai bas
chetului european de atunci : Nedef, Fol- 
bert, Fodor. Niculescu. Răducanu, Nagy") 
și multe alte amintiri, în care cuvintele 
mari par căzute in dizgrație („Le port și 
acum o mare recunoștință, o frumoasă 
amintire foștilor antrenori, oamenilor de 
sport care mi-au influențat puternic de
venirea ca sportiv și ca om : Traian
Constantinescu, Vasile Popescu, Constan-

3 ani, a devenit directorul întreprinde
rii, despre a cărei dezvoltare vorbește, in 
calitate de martor ocular, direct implicat, 
cu pasiunea specialistului pentru forța 
sugestivă a datelor concrete : „Fosta 
I.S.P.L. Oradea prelucra acum trei de
cenii circa opt mii litri lapte : acum se 
prelucrează aici între 180 000 și 200 000 litri 
de lapte !“. Cu o modestie nedisimulată 
și cu multă franchețe, interlocutorul spu
ne : „Baschetul a Însemnat pentru mine 
o cale de afirmare ca sportiv și ca om. 
Și chiar gîndirea mea s-a modelat atunci, __________ ,
tn sensul că am învățat că și in viată,, • tin Herold, Nicolae Nan. Traian Sima"). / 
ca și in sport, poți obține performante Petru ȘANDOR /

Sib egida Qachdei Incenind 
de azi, la Bistrița 

0 IMPORTATĂ COMPHIJIE 

A TISOILOR HALTEROFILI
începind de azi și pînă luni, 

la Bistrița, se vor desfășura 
— sub egida Daciadei — Cam
pionatele individuale de hal
tere pentru copii (pînă la 16 
ani), juniori II (pînă la 18 ani) 
și juniori I (pînă la 20 de ani).

La întreceri vor lua startul 
peste 300 de halterofili — ci
fră record — aparținînd majo
rității cluburilor și asociațiilor 
sportive din tară. Sîmbătă se 
vor prezenta pe podium expo- 
nenții celei mai tinere gene
rații. duminică — juniorii II, 
avîndu-1 in frunte pe A. 
Czanka, unul din marile ta
lente ale halterofiliei noastre, 
iar ziua de luni va fi rezer
vată juniorilor I. din rindul 
cărora nu vor lipsi Andrei 
Socaci, Dumitru Negreanu si 
Alexandru Kereki — medaliat! 
al C.M. și C.E. de la Edin
burgh (1985). Aoeastă amplă 
reuniune va constitui un ultim 
test al potențialului celor mai 
buni halterofili juniori români' 
care ne vor reprezenta. In luna 
mai. la C.E. de seniori, la 
C.M. și C.E. de juniori. Tot
odată, sperăm ca acest prim 
mare concurs intern al anului 
să evidențieze și alti tineri- cu 
reală capacitate pentru afir
marea ulterioară în arena hal
terofiliei internaționale.
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CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
• HOCHEI. Așa cum am mal 

anunțat, azi începe in Capitală, 
la patinoarul artificial „23 Au
gust", faza finală a Cupei Româ
niei la hochei pe gheață.
• Iată programul primelor trei 

zile :
SIMBATA : ASE Construcții

București — Progresul Miercurea 
Ciuc, Sport Club Miercurea Ciuc— 
Dunărea Galați, Dlnamo Bucu
rești — IMASA Sf. Gheorghe, 
Steaua București — Viitorul 
Gheorghent,

DUMINICA : Sport Club — 
IMASA, Viitorul — Progresul, 
Dinamo — Dunărea, Steaua — 
ASE Construcții.

LUNI : Dunărea — IMASA, ASE 
Construcții — Viitorul, Steaua — 
Progresul, Dinamo — Sport Club.

Meciurile încep la orele 9,30. 12.00. 14.30 șl n.oo.
• RUGBY. Stadionul Tineretu

lui din Capitală găzduiește milne 
dimineață un atractiv cuplaj rug- 
bystlc : partidele Știința CEM1N 
Bala glare — Steaua șl Farul

Constanța — Rulmentul Birlad, 
contînd pentru semifinalele Cupei 
României. Aceste Interesante 
jocuri se vor desfășura, In ordi
ne, de la orele 9 șl 10.30 pe te
renul rv.

•CICLISM, Milne, 13 apriliic, 
pe B-dul Metalurgiei din cartie
rul bucureștean Berceni, se vor 
desfășura întrecerile ediției Inau
gurale a „Cupei IMGB“. în pro
gram, două curse pentru juniori 
șl una pentru seniori ; startul 
(ora 9) se va da de la capătul 
troleibuzelor 94 șl 682.
• Timp de 4 zile, pe șosele din 

Împrejurimile Municipiului Plo
iești, cicliști juniori vor partici
pa la „Cupa FR Ciclism*, rezer
vată acestei categori de vlrstă.
• tn continuarea acestei com

petiții, tot la Ploiești, în zilele 
de 20 șl 21 aprilie, va avea loc 
Concursul republican al juniorilor 
mici, prilejuit de primele două 
etape ale „Cupei Orașelor" ; după 
o zi de pauză, se vor desfășura 
la București etapele 3 șl 4 ale 
aceleiași competiții.

UN NOU LIDER IN CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK
SIBIU, 11 (prin telefon). 

Neașteptat dc animat acest 
campionat de dirt-track re
zervat tinerilor motocicliști 
pînă la vîrsta de 21 de ani. 
Ca și in reuniunea inaugurală 
de la București. în etapa a 
Il-a. desfășurată vineri după 
amiază, pe Stadionul Voința din 
localitate. în formulă cla
sică de 16 alergători în 20 de 
manșe. concurenții și-au 
disputat întîietatea cu ar
doarea specifică vîrștei, fur- 
nizînd întreceri atractive, 
apreciate de cei aproape 5 000 
de spectatori.

Tn manșa a 5-a se produce 
prima surpriză, bueureșteanul 
M. Agrișan depășindu-1 pe li
derul campionatului. H. Iași, 
pe pista proprie. în continua
re, asistăm la citeva curse, cu 
pasionante schimburi de locuri

. pentru ri- 
a nivelului 
cartea Iul 
se lecturea- 

șl plăcere.

ETERNUL PEGAS)

UN ELOGIU ADUS ANTRENORILOR*)

care slnt. desigur, 
șl participările ln- 

ale călăreților

Angelo Niculescu și 
Oană, 
mitrescu,că autorul

O dată cu soarele cald șl 
florile Înmiresmate ale pri
măverii, irumptă tumultuos șl 
fascinant In imensa arenă a 
sportului, ni se oferă, l,ată, 
o nouă șl plăcută surpriză: 
cea de a 10-a lucrare cu ca
racter enciclopedic. publica
tă — In condiții grafice excelente — de Editura .Sport 
Turism", In prestigioasa co
lecție ,J)e la A la z«, și de
dicată de data aceasta cău- 
rîei. sportul atitor frumoase, 
tulburătoare chiar. tradiții, 
legende și pilduitoare priete
nii.

Lucrarea, datorată colegului 
nostru Emanuel Fântânsanu, 
este, fără Îndoială, cea mal 
completă dintre cele apărute 
la noi despre această disci
plină : o carte scrisă cu a- 
tentă aplecare asupra cuvln- 
tulul, cu remarcabil nerv de 
reporter, bun cunoscător și 
sensibil pasionat de mirajul 
terenurilor de călărie pe care 
„Eternul Pegas" continuă, de 
decenii, să-și poarte, emoțio
nant. curajul și frumusețea. 
De la lectura primelor pa
gini. se simte ” __’___2
are multe de comunicat — 
cunoștințe. Impresii de gaze
tar si de spectator, o bogată 
experiență culeasă, de-a lun
gul anilor, pe bazele hipice 
si tn afara lor. din studiul 
multor lucrări de specialita
te. Slnt pagini din care ci
titorul află frumoase legende 
sl mărturii despre apariția 
calului sl a prieteniei cu care 
omul l-a lnconiurat dlntot-
deauna sl pretutindeni — din 
așezările bătrînulul conti
nent european oină la Anti
pozi. După cum, atractive șl. 
totodată. Importante repere
pentru cunoașterea dezvoltă
rii călăriși In epoca moder
nă. se vor dovedi a fi pagi
nile dedicate Istoriei acestui 
sport Intr-un mare număr de 
țări ale lumii din toate cele 
9 continente. Un capitol 
distinct al lucrării. Inspirat 
intitulat »De treci codrii de 
aramă...*, ne poartă, din nou. 
In Istorie, de data aceasta, 
firesc. In cea a perimetrului 
carpato-dunărean. vorbliulu-ne 
cu căldură despre prezenta

calului, despre Începuturile șl 
dezvoltarea echltațlel în tara 
noastră.

Apariția curentelor, a șco
lilor de echitație, perfecționa
rea disciplinelor specifice 
dresajul, obstacolele si c 
cursul complet, ca șl
narltia marilor competiții hi
pice Internaționale etc. — alte 
pagini care-1 conduc pe citi
tor spre mlnl-dlctlonarul e- 
chltatlei (o severă probă de 
rigoare documentară trecută 
cu succes de autor) șl. In fi
nal. spre bogatul capitol sta-, 
tlstlc In 
cuprinse 
ternationale ___ ________
români de la Începutul aces
tui secol șl pînă astăzi. Lu
crarea. cuprinztnd numeroase 
ilustra țll-desene (autor: arh. 
Mihaela Fântâneanu) șl foto-

grafii (majoritatea neoublica- 
te pînă acum) — îndeamnă, 
prin calitățile ei, la lectură 
și. deopotrivă, la prezenta ca 
spectator — și de ce nu! — 
chiar ca participant la me
reu spectaculoasele întreceri 
de călărie...

Dan GÂRLEȘTEANU
• Emanuel FANTANEANU : 

„Călăria de la A la Edi
tura „Sport-Turism". 1936.

în ultimul tur. ai căror prin
cipali inițiatori au fost M. 
Agrișan, A. Oancș, S. Lienarth, 
B. Albu, L. Mayer și Gh. Stâ
nei.

Pînă la manșa a 13-a, dnd 
s-au întîlnit în cursă directă 
favoritii concursului. M. Șoai- 
tă, D. Gașpar și D. Bogdan a- 
cumulaseră. fiecare. cîte 9 
puncte, confruntarea lor 
fiind decisivă pentru de
semnarea cîștigătorului eta
pei. A învins Șoaită, grație u- 
nui plus de pregătire tehnică 
și tactică, el preluînd condu
cerea în campionat.

CLASAMENTELE : ETAPA 
— 1. M. Șoaită (IPA Sibiu) 
15 p, 2. D. Bogdan (Steaua)- 
13 p, 3. D. Gașpar (Metalul 
Buc.) 12 p, 4. M, Agrișan (Me
talul Buc.) 12 p, 5. H. Iași 
(Voința Sibiu) 11 p. ; GENE
RAL — 1. M. Șoaită 28 p, 2. 
ÎL Iași 25 p, 3—4 D. Gașpar 
și M. Agrișan 23 p, 5. D. 
Bogdan 21 p. 6. Gh. Stânei 
(C. S. Brăila) 20 p.

Sîmbătă (n.r. azi), de la ora 
16, va avea loc. pe Stadionul 
IPA din localitate, etapa a 
III-a.

Traian IOAMIȚESCU

START ÎN CAMPIONATUL 
DE MOTOCROS (tineret)

Alergători de toate cate
goriile se vor alinia mîine, pe 
traseul de la Moren 1, la star
tul primei etape a campionatu
lui de motocros. în program 
figurează clasele 250 cmc se
niori, 125 cmc tineret, 80 și 
50 cmc. juniori.

NOI AFIRMĂRI SPORTIVI
(Urmare din pag. 1)

lui Sergiu Tănasc, antrenorul 
coordonator de la C.S.M. Su
ceava. într-un moment de 
„respiro" l-am abordat pe an
trenor cu o serie de între
bări :

— Cind s-a „născut" bazinul, 
cum lucrați, ce rezultate a- 
veți 7

Antrenorul ne răspunde cu 
nonșalanța omului obișnuit cu 
„noul" și cu... munca.

— Bazinul funcționează din 
’83 și e singurul bazin acope
rit din municipiu. E frecventat 
de copii, de dimineață pînă 
seara, adică de ia 6,30 pînă 
seara Ia 20,30 și chiar și peste 
această oră. Se rulează circa 
10 grupe de copii pe zi. intre 
care și cele de inițiere. Avem 
grupa cu copii născuți în 1975, 
foarte talentat). ca Liliana 
I’antelimon, Ramona Tapalariu, 
Simona Turcu și Marius Do- 
roftei ; iar la grupa anului ’73 
se remarcă Ovidiu Tănase, care 
înoată de aproape doi ani și 
s-a situat, anul trecut, pe locu
rile 3 și 4 pe tară, la mai 
multe procedee. Gîndul nostru 
este să ne situăm pe locurile 
2—3 la poliatlon cu copiii din 
generația anului ’75. demons- 
trînd. astfel, că se poate face 
înot de performanță și în a- 
ceastă parte a țării, unde nu 
a fost" tradiție în acest sport, 
dar prlntr-o muncă susținută 
și o selecție bună putem să 
ajungem „să scoatem capul în 
lume". Un exemplu edificator

îl cons 
(n.r. — 
ber, ”1 
la 
Camp, vi 
niori d<

— Vă 
asupra 
lecția .

— Sel 
form 
riguros 
copii c 
stituție 
nel, cu 
care p< 
lui ridi 
tele de 
selecțio: 
rilor de 
perinda, 
elevi d 
mai să 
prin șc 
joacă ș

— Da 
repede 
dumnea

— Cu 
muncă 
bună. 1 
con st it" 
șire" 
dețulu., 
la polii 
țiel am 
ținut lo 
mai doi 
losință

ATRACTI
PE

In Divizia A la handbal
ETAPĂ DOMINATĂ DE DERBYUL FEMININ
ȘTIINȚA BACĂU - RULMENTUL BRAȘOV

După ce. cu mal bine de 
un deceniu In urniă, ne-a 
oferit volumul „Sportivi de 
seamă". In care li prezenta 
pe cel peste 130 de campioni 
olimpici, mondiali șl euro
peni de ptnă atunci din 
România, profesorul șl vechiul 
„om de sport" Gheorghe Bă- 
lașa a scos recent de sub ti
par o nouă carte asemănătoa
re In conținut șl tratare. Sugestiv Intitulată „Șlefuitorii 
de talente*, cartea 11 are de 
această dată ca subiecți pe 
cei mai de seamă antrenori 
al sportului de performantă 
din tara noastră. Asumtndu-sl 
o sarcină frumoasă, dar șl 
dificilă. In Îndeplinirea căreia 
a investit — pe ltngă talent 
si capacitate de sinteză — 
multă trudă, autorul schițea
ză succint — fără Insă a fa
ce economie de amănunte bio
grafice — portretele acestor 
oameni de mare valoare șl 
generozitate sufletească, ano- ■ 
niml al arenelor. Insă verita
bili artizani ai victoriilor 
SDortlve. care au condus si 
conduc generații Întregi de 
tineri spre Everestu.l perfor
mantei.

Ilie 
Ion Popa și Titi Du- 

___  . Radu Hutan și Ni- 
colae Navasart, Ion Corneanu 
șl Ion Cernea, Nicolae Nedef 
și Dumitru Popescu-Colibași, 
Constantin Herold și Sigis
mund Ferencz — iată numai 
cîteva nume din panoplia 
destoinicilor specialiști pe 
care respectiva carte îi trece 
în revistă și care au fost de
finitiv integrați biografiei 
sportului românesc.

Constituindu-se într-un bi
nemeritat elogiu adus aces
tor antrenori de frunte, care 
s-au dedicat cu trun și suflet 
profesiei alese, muncind cu 
pasiune, abnegație, dăruire $1 
înaltă responsabilitate pentru 
formarea sportivilor și crește
rea măiestriei lor, 
dicarea continuă 
performantelor, 
Gheorghe Bălașa 
ză cu interes 
avînd astfel asigurat succesul 
în rîndurile iubitorilor de 
sport.

Constantin FiRANESCU
») Gheorghe Bălașa: „Șle

fuitorii de talente", Editura 
„Sport-Tvrism". 1985.

După spectaculoasa calificare 
a Științei Bacău in finala Cu
pei Campionilor Europeni, în
trecerea internă a celor mai 
bune echipe feminine de hand
bal programează, duminică, o 
etapă completă, a V-a a tu
rului II, dominată de derbyul 
RM. VILCEA : Chimistul
IAȘI : TEROM

in care se întilnesc ocupantele 
primelor două locuri ale cla
samentului : Rulmentul Brașov 
și Știința Bacău (care are un 
joc mai puțin).

Programul etapei (grupa va
lorică 1—6) mai cuprinde me
ciurile :
— Rapid București
— Hidrotehnica Constanța

în grupa valorică secundă vor avea loc partidele :
BUCUREȘTI :
P. NEAMȚ : 
ZALAU:

Confecția
(Sala Floreasca. 

Relonul Săvinești 
Textila I.A.S.

întrecerea divizionarelor A 
masculine programează, dumi
nică, o etapă incompletă (a 
Hl-a a turului secund), Steaua 
și Minaur susțin meciuri im
portante în semifinalele com
petițiilor continentale. în pri- 
BRAȘOV ; Dinamo
MIRȘA : Carpați
P. NEAMȚ : Relonul

— C.S.M. Independența Sibiu 
ora 10)

— Dorobanțul Ploiești
— Mureșul IMATEX Tg. Mureș
ma grupă valorică va avea loc 
un singur med. la BACĂU, 
Intre Știința și Constructorul 
Oradea, în timp ce In grupa 
valorică secundă se vor des
fășura partidele :

Universitatea Craiova 
Metalul Bistrița 

Săvinești — Constructorul Arad
• Divizia B programează — namo. ora 11, și Progresul — 

duminică — în Capitală, jocu- I.T.B. (f), teren Progresul, 
rile : Calculatorul I.I.R.U.C. — ora 16.
Celuloza Brăila (m), teren Die
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DE MUNCA PATRIOTICA
SFERTURILE" CUPEI ROMÂNIEI

MPItX DE SÂNĂIATE
I STIMULEAZĂ TEMPOUL „CVARTETULUI"

re (seniorii în Divizia B, li
deri, In preajma barajului 
pentru primul eșalon, Junio
rii In campionatele Capitalei, 
La fel ea șl piticii; global, a- 
proape 300 de jucători) un 
spațiu stabil de pregătire 
continuă și de desfășurare a 
Întrecerilor. în realizarea a- 
cestui obiectiv și-au adus con
tribuția mu’ți oameni de — 
flet din întreprindere, 
lîngă antrenorii Mihai 
vriei, Ștefan Popescu și Du

mitru Stelian, ingi
nerii Marian Tăna- 
se șl Octavian Gră
madă, maistrul Du
mitru Tudor și cu- 

arbitru divizionar,

I ...încă din etapa a 24-a a Diviziei A

su
pe 

Ga-

noscutul
Constantin Udrea, din colec
tivul de proiectare. Șl. bine
înțeles, sportivii, beneficiarii 
acestui teren, muncitori din 
întreprindere șl elevi apartl- 
nînd școlilor din cartier.

Terenul propriu-zis dispune 
de tribune pentru circa 1 500 
de spectatori, precum și de 
un grup social — vestiare, 
cabine pentru arbitri; este In 
curs de amenajare o sală de 
forță și o saună. Totul, rea
lizat prin muncă voluntară, 
în orele libere — peste 25 000 
și prin entuziasmul Iubitori
lor de sport de la „Republica*.

Este o rea'lzare frumoasă, 
un obiectiv cu eficiență, pen
tru care inițiatorii și toți ce! 
care au pus umărul merită 
un cuvtnt de laudă șl un 

de prețuire.
Tiberiu STAMA

DE SUS A MOLDOVEI
avci 

li- 
VI 

tele 
se-

itați 
se-

»n-
J.S., 
acel 
X>n-
20- 

l Si 
rtu- 
ien- 
fost 
rsu- 
5-au 

de 
Nu- 
chii 

de

infirmat părerea unor specia
list! că la înot trebuie să aș
tepți mai multi ani si apoi să 
vorbești de performanță. Am 
întrecut, atunci, cluburi cu tra
diție din orașele Brașov, Bră
ila, Ploiești. Constanța, Tg. 
Mureș ș.a.

Saltul acesta calitativ spre 
performantă a fost posibil. în 
primul rînd, datorită condiții
lor tot mai bune de viață și 
muncă create de partid și de 
stat nouă și copiilor noștri. 
„Cazul* înotătorilor suceveni 
este astăzi o realitate cu care 
ne mindrim. Dacă înainte co
piii acestor meleaguri se scăl
dau în Șiret, acum „apele" nu
lul sînt încorsetate în frumoasa 
piscină de la Școala generală 
nr. 3, unde se lucrează cu pa
siune, cu plăcere, pentru sport, 
pentru sănătate...

de 
ilcii

tr-o RĂSPUNDE

șov. 
tno- 
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nu-
fo-
s-a

TIV
1
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etc.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
La medul de baschet Steaua — 
Dlnamo, din Sala Floreasca, at
mosfera eia viciată de fum de 
țigară :
Afișe diferite, 
Slnt peste tot acum, 
Dar nu pot fi zărite... 
De fum I

VICTOR BRATU, TIMIȘOARA. 
Gheorghe Hagi, căpitanul echipei 
Sportul Studențesc, ane 21 de ani. 
Nu avem o astfel de evidență — 
nld n-ar fl fost la... Indemtnă, 
țtnlnd seama de numărul echi
pelor $1, mal ales, de 
pe care le-au disputat 
de-a lungul anilor —, 
mult dectt probabil că 
cel mal ttaăr căpitan 
pă dim Istoria Diviziei 
noi.

MANOLE DECU, BUCUREȘTI. 
„Ce se Intîmplă dacă, dlntr-o re
punere a mingii In joc de la 
margine, un jucător trimite min
gea direct In poarta adversă 1 
Dar, dacă ta aceleași Împrejurări, 
trimite mingea spre propria poar
tă, insă portarul său este nea
tent șl mingea Intră In plasă 7*. 
In primul caz, se acordă... aut 
de poartă ta ta cel de-al doi
lea — corner, echipa respectivă 
șl suporterii el aleglndu-se doar 
cu o mică sperietură.

meciurile 
între ele 
dar mal 
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Pînă nu de mult sc spunea 
că valorile promovate în cam
pionat stimulează și sprintul 
final al Cupei României, care 
începe, 
turile". 
tragere 
turile" 
plica ții 
nu le bănuiam.

Despre ce este vorba ?
Se știa, în general, că 

prinderea tot mai netă a „cvar
tetului* era echivalentă cu 
participarea „celor patru" la 
cupele europene, ceea ce 
sigura, cel puțin teoretic, o 
prezentă cu $ansc sporite. Iată, 
însă, că „sfertul* Universitatea 
Craiova — Dinamo schimbă 
datele problemei. Prin elimi
narea uneia dintre componen
tele „cvartetului" din Cupa 
României, 
ventual ă 
Dinamo 
Craiova), 
Stelei în 
este posibil ca una din echi
pele din afara cvartetului să 
ne reprezinte tn Cupa Cupe
lor. așa cum s-a mai întîmplat
— fără 
ediții.

Care 
campionat ?

Acoeptînd ideea că o echipă 
din afara cvartetului se va ca
lifica în Cupa Cupelor, cei 
patru nu mai pot privi tn li
niște finalul bătăliei în campio
nat, deoarece locul patru tn 
clasament nu mai asigură au
tomat prezența în cupele eu
ropene.

Cu alte cuvinte, cei patru
— ca urmare a tragerii la sorți 
a „sferturilor* — nu mai sînt 
senatori de drept ai „europe
nelor". el sînt angajați, ca la 
ciclism, tn cursele cu elimi
nare, intr-o veritabilă și în
verșunată cursă cu un singur 
obiectiv: evitarea fatidicului 
Ioc patru.

Această situație mărește mult 
tempoul primilor patru, in care 
Steaua va forța, desigur, pen
tru evitarea oricărei surprize 
(fie și numai teoretice), iar ce
lelalte trei vor declanșa și mal 
aprig cursa „la adevăr*. în care 
Dinamo are +9. Craiova +9, 
iar Sportul Studențesc (elimi
nată din Cupă !) +7.

Această departajare minimă 
face ca lupta să fie deschisă.

de fapt, o dată cu „sfer- 
Iată însă că recenta 
la sorți pentru ..

actualei ediții, ane 
pe care pînă mai

,sfer- 
im- 
ieri

des-

a-

din 
coroborată cu o e- 

semifinală Steaua — 
(sau Universitatea 
urmată de victoria 
această semifinală,

succes în trecutele

ar fi consecința în

astfel incit agitata luptă pen
tru evitarea retrogradării e 
dublată de o luptă nu mai 
puțin pasionantă pentru evita
rea locului patru in grupul 
„cvartetului*. Și cum „sfertu
rile" Cupei României se dispută 
tocmai în iunie, atenția măFită 
este valabilă chiar din etapa 
de mîine.

Dacă Universitatea Craiova 
are un meci mai ușor (teore
tic) pe teren propriu. Sportul 
Studențesc și Dinamo au par
tide dificile la Timișoara și la 
Tîrgoviște. unde orice „galop" 
neașteptat poate influenta 
„cursa de eliminare".

★
Jocuri tari si în restul pro

gramului. A.S.A.. la Tg. Mu
reș. trebuie să evite orice pas 
greșit pentru a păstra spe
ranțe. F.C. Olt va
„marea cu degetul* 
meci în care Petrolul rămine. 
totuși, favorită. S.C. Bacău va 
trebui să avanseze cu 
pînzele 
treacă de un adversar aflat 
oarecum la adăpost după vic
toria asupra craiovenilor. In
teresantă și partida Steaua — 
Rapid, ultima echipă avînd de 
partea ei doar tradiția unor 
meciuri strînsc odinioară. La 
fel de interesant ni se pare 
și meciul F.C. Bihor — Corvi- 
nul. în care îndrăgostiți! de o- 
fensivă așteaptă prima victorie 
a hunedorenilor In deplasare, 
în sfîrșit. F.C. Argeș va în
cerca să treacă de... Stefă- 
nescu, un antrenor care poate 
să-și teleghideze echipa chiar 
de pe bancă...

loan CHIRILA

încerca 
intr-un

toate
sus* dacă vrea să

JIUI PTIEIOȘANI
Șl In eșalonul secund se dis

pută o nouă etapă, a 22-a. Run
da se anunță a fi deosebit de 
Interesantă deoarece In program 
figurează mal multe meciuri im
portante atit pentru locurile 
fruntașe, cit și pentru situația 
din .subsolurile* clasamentelor.

tn SERIA I — In prim-plan se 
situează partida de la Rm. Să
rat, dintre echipa locală Olimpia 
șl Politehnica Iași. Deși studenții 
au un handicap de 8 puncte fa
ță de lider (Otelul Galați) ei 
speră să-1 recupereze, și aceasta 
in cepIn d chiar de mfine In Jo
cul cu Olimpia. In schimb. Oțe
lul va evolua pe propriul teren

Campionatul

DISPUTA
Duminica trecută, la Pitești, li

derul Campionatului de speran
țe, F.C. Argeș, echipă pregătită 
de Mihal Ianovschl, n-a reușit aă 
cîștige partida eu Dinamo, locul 
7 ta clasament. A atacat, a do
minat, a căutat plnă ta ultimul 
minut breșe ta apărarea bucu- 
reștenllor, dar n-a mal reușit si 
egaleze. F.C. Argeș a pierdut tn 
fata unei echipe foarte bine pre
gătite — speranțele clubului din 
șos. Ștefan ceJ Mare — șl pier- 
ztod ta mod neașteptat acest 
meci a pierdut șl primul loc al 
clasamentului. Lider a redevenit

ANUNȚ
Pentru meciul de fot-; 

bal din cadrul semifinalei! 
C.C.E., dintre Steaua și; 
Anderîecht, care va avea, 
loc miercuri. 18 aprilie, pe; 
stadionul din Bd. Ghenoea, i 
biletele se pun în vînzare; 
luni, 14 aprilie a.c., la ca-i 
sele Stadionului Steaua. ;

La ‘
labile 
meat 
mise 
mațiile-abonament eliberate' 
de clubul Steaua si cele de] 
ziariști (pe baza acreditări-; 
lor solicitate de publicațiile! 
respective). '

acest med sînt va- 
l^gitimațiile-abona- 

de culoare roșie, e- 
de C.N.E.F.S., legiti-

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REA EXCEPȚIONALA PRONO- 
EXPRES DE MUNE, DUMINICĂ. 
13 APRILIE.

S-a ajuns In ultima zl de vln- 
zare a biletelor la tragerea EX
CEPȚIONALA PRONOEXPRES, 
care va avea loc mline, dumi
nică T3 aprilie, tragere la care 
se atribuie importante elștiguri 
In autoturisme .DACIA 1300*, 
mari sume de bani, precum șl 
excursii in U.R.S.S. Se 
ză 8 extrageri tn două 
un total de 42 numere, 
gă șl cu 3 numere din 
extrase. Biletele de 25 
rianta participă la toate extra
gerile. Nu uitați, astăzi, stmbă- 
tă, este ULTIMA ZI DE PARTI
CIPARE 1

efectuea- 
taze, cu 
Se cîștl- 
8 sau 8 
lei va-

• Tragerea excepțională Pro- 
noexpres de mîlne, 13 aprilie, se 
va desfășura tn București, In sa
la clubului din str. Doamnei nr 
2, cu Începere de la ora 17. 
Transmiterea desfășurării trage
rii se va face la radio, la ora 
17.45. pe programul I. Numerele 
extrase vor fi radiodifuzate de 
asemenea, la ora 22.20, pe pro
gramul I, o dată cu transmiterea 
rezultatelor concursului Prono
sport de mline. și reluate luni 
dimineața, la ora 8.55. tot pe 
programul I

0 TOT ASTĂZI este ultima zi 
și pentru depunerea bu'»"ne’or 
la interesantul conc”-ș PRONO
SPORT de mline, duminică 13 a- 
prllie.

speranțelor

IN TREI...
,ll*-le pregătit ca mi- 

Radu Troi, o e- 
golaveraj de tnvl-

Steaua, 
nuțlozltate de 
chlpă cu un 
diat.

Remarcabilă 
primăvară a 
Iul Petrolul Ploiești 
N. Lindenberg), 
In continuare, un cuvănt 
de spus fet lupta pentru primul 
loc. Va 11, Indiscutabil, 
frumoasă disputa aceasta 
trei*.

ascensiunea de 
speranțelor dubu- 
- • — (antrenor : 

care vor avea, 
' ' greu

foarte 
„tn

CLASAMENTUL
î. STEAUA 22 16 2 4 42-13 50
Z. F.C. Argeș 23 16 2 5 33-11 50
S. Petrolul 23 16 1 6 44-18 49
4. Corvinul 23 U 3 7 34-23 42
5. Gloria 23 12 3 8 42-36 39
6. Unlv. Cv. 23 11 4 8 36-25 37
7. Dinamo 22 12 1 9 28-22 37
6. F.C. Bihor 23 11 2 10 37-34 35
S. F.C.M. Bv. 23 10 1 12 26-41 31

10. S.C. Bacău 23 9 3 11 28-34 30
11. Victoria 22 3 4 10 25-31 28
12. A.S.A. 22 a 4 10 30-42 28
13. „Poli“ Tlm. 23 7 5 11 26-37 26
14. Rapid 23 7 4 12 31-36 25
15. F.C. olt 22 6 3 13 20-33 21
16. „U- Cj.-N. 23 S 5 13 22-40 20
17. Sp. stud. 22 5 5 12 22-42 20
18. Chimia 23 4 4 15 24-52 16

ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI
.0 DUBLA INTILNIRE DE JU

NIORI ROMANIA —-------------
Lotul U.E.F.A. ’83 al 
debutează săptămlna 
sezonul internațional 
va tatltal la Arad, 
similară a Ungariei, 
disputa două meciuri. 1 
partidă este programată mai , 
aprilie, urmînd ea revanșa si- — 
bă loe joi, 11 aprilie.
• AFLATA TN TURNEU IN 

ȚARA NOASTRĂ, selecționata 
de fotbal (juniori) a R.P. Chine
ze a susținut, la Călărași, ta a- 
fara partidei cu selecționata de 
iuniori a țării noastre, tacă “două 
totllnirl. T'nerit fotbaliști chinezi 
au Întrecut cu 2—0 selecționata 
de tineret a județului Călărași și 
au terminat la egalitate, 0—0 cu 
diviz’nnara B Dunărea, din loca
litate

A POIANA CtMPINA — F.C. 
OLT 0—1 <0—1). Unicul goi a fost 
marcat de Matei tmin. 27). F.C. 
Olt a a’iniat formația: Ciurea — 
T.aiir»-*iu M. Zamfir, MiTV’a. 

F^'ai'e. Ba- 
’ , — Turcu, Leța.
(E. Stroe — coresp.)

UNGARIA. 
României 

viitoare în 
1986, ctad 
selecționata 
cu care va 

Prima 
w

După meciurile selecționatei U.E.f.Â. 86 ne ia Tirganșie și Moreni

DOUĂ VICTORII OE PALMARES, DAR Șl DE MORAL
• Lotul iți continuă pregătirile • Partida cu echipa 

U.R.S.S. în ziua de 25 aprilie, la Tbilisi
Juniorii continuă să se afle tn 

prlm-planul interesului in aceas
tă primăvară numită — pe drept 
cuvînt — a calificărilor. Dună 
merituoasa promovare a selec
ționatei U.E.F.A. ’88. tn turneul 
final al Campionatului European 
B, a venit șl rindul reprezenta
tivei ’86 să susțină meciul deci
siv, de fapt finala grupei. cu 
echipa simulară a U.R.S.S., par
tida fiind programată, Ia 25 apri
lie, la Tbilisi. în vederea acestei 
hotărîtoare tntllnlri. lotul „trico
lorilor* juniori s-a reunit la în
ceputul săptăminil la Tîrgoviște. 
antrenorii Gheorghe Staicu și 
Constantin Frățilă convoclnd ur
mătorii jucători : Hrlstea, Șerban, 
Prunea, Bejenaru, D. Petrescu, 
Sedecaru, Strola, Pojar. Chebac, 
Oloșutean, Gh. Popescu. Stan, D. 
Sava, Jercălău, Cr. Sava, Nuță, 
Negrău, Dumitrașcu, Sabău. Și 
pregătirile au demarat eu mo
toarele tn plin !

Marți la Tîrgoviște, șl joi. la 
Moreni. echipa noastră a sus
ținut două meciuri de verificare 
cu selecționata similară a R. D. 
Germane. Au fost două teste uti
le, pline de învățăminte atît pen
tru conducerea tehnică, cit șl 
pentru Jucători, care s-au con
fruntat cu un partener de între
cere viguros, tenace. Oaspeții au 
dat o replică dîrză, constltuin- 
du-se într-un exigent examinator, 
care a indicat foarte bine „cota* 
nivelului de pregătire la care se 
află In prezent component» lo

tului nostru. Potențialul actual 
este reflectat, in primul rind de 
cele două victorii simetrice ca 
scor (3—2) Victorii dc palmares, 
dar mai ales de moral în pers
pectiva pregătirilor care urmează 
înaintea dificilului meci de la 
Tbilisi. Și Juniori! noștri aveau 
mare nevoie de un asemenea as
cendent ta plan moral care să 
opereze cu eficiența scontată in 
zilele următoare. Neîndoios. pe 
parcursul celor două partide cu 
.echipa R.D. Germane. juniorii 
noștri nu au avut o evoluție li
neară. au intervenit citeva sin
cope, scăderi de randament, unele 
momente de indecizie, dar ceea 
ee constituie partea pozitivă a 
evoluției de ansamblu este modul 
remarcabil in care s-au angajat 
majoritatea componenților Iotului, 
precum și strădaniile lor de a 
respecta întrutotul tactica pre
conizată. tn fata unui adversar 
superior din punct de vedere al 
potențialului atletic. Acesta ni s-a părut a fi. de altfel, marele 
atu al actualei selecționate : re- 
cepționarea rapidă a comenzilor 
conducerii tehnice. Sperăm să le 
aplice la nivelul scontat și la Tbi
lisi, pentru a realiza o frumoasă 
performantă si. tn același timp, 
o premieră pentru fotbalul nos
tru : calificarea ambelor echipe 
de juniori ia turneele finale ale 
C.E. Experiența majorității com
ponențelor acestei reprezentative 
este un argument.

Adrian VASîLESCU

SUSJINF UN EXAMEN
ta compania formației F.C.M. 
Delta Tulcea, re care o In tre
cuse, In toamnă, in deplasare, 
eu 2—0.

In SERIA A II-a, după victo
ria, de duminica trecută, a lui 
C.S. Tîrgoviște ta fața Flăcării 
Autom. Moreni, Întrecerea pen-

în Divizia B

tru primul Joc s-a redeschis. 
Desigur că atit Flacăra Autom. 
Moreni, căt șl Progresul Vulcan 
București au sarcini mal ușoare 
ta această etapă deoarece ambe
le joacă pe propriul teren; pri
ma cu Muscelul Cîmpulung (are 
loc astăzi), cea de a doua eu 
I.C.S.I.M. București, formații 
cane ocupă locuri in zona fier
binte (Muscelul — locul 14, 
I.C5.IU. — 18) șl care tn de
plasare au evoluat modest. O 
sarcină dificilă are, tn schimb, 
CJS. Tîrgoviște, oare se depla
sează la Sibiu, unde va Intilnl 
pa Șoimii I.P.A. — formație ee 
ocupă us loo (17) eu mult sub 
posibilitățile jucătorilor săi.

bl SERIA A IlI-a — .capul de 
afiș* ti deține, desigur, partida 
de la Arad, dintre Strungul și 
Jiul Petroșani. Arădenii, cu cele 
U puncte la activ, ocupă locul 
ti, loc apropiat zonei fierbinți 
șl, din această cauză, el vor în
cerca să dștige și... să-l stopeze 
pe lider Dar șl F.C. Maramu
reș Bata Mare va evolua tn de
plasare, la Sighet, cu C.I.L. Băî- 
mărenil, care cunosc destul de 
bine lecția locului ta deplasare 
(eșecul de duminica trecută, de 
ta Oradea, poate fl socotit un 
accident), speră să Încline ba
lanța ta favoarea lor.

Iată programul complet și ar
bitrii etapei :

SERIA I: Prahova C.S.U. Plo
iești — Dunărea C.S.U. Galați: 
M. Ionescu (Tîrgoviște), C.S. 
Botoșani — F.C. Constanța: C.

DIFICIL FA ARAD
Pădurăriței (Oradea), F.C. Pro
gresul Brăila — Dunărea Călă
rași: I. Niculițov (Focșani),
C.F.R. Pașcani — C.S.M. Sucea
va; Gh. Ofițeru (București), O- 
țelul Galați — F.C.M. Delta Tul
cea: E. Munteanu (Deva), Mine
rul Vatra Dome! — Chimia Făl
ticeni: C. Nistor (Vaslui), Ari
pile Bacău — Ceahlăul P. Neamț: 
C. BiUan (Craiova), Steaua Mi- 
zM — Metalul Plopeni: I. Crăeiu- 
nescu (Rm. Vîlcea), Olimpia Hm. 
Sărat — Politehnica Iași: N. Voi- 
nea (București).

SERIA A Il-a: Progresul Vul
can București — I.C.S.I.M. Bucu
rești: V. Angheloiu (București)
— Stadionul Progresul, Elect ro- 
putere Craiova — I.C.I.M. Bra
șov: M. Georgescu (Constanța),' 
Avîntul Reghin — A.S. Drobet-a 
Tr. Severin: R. Cîmpeanu (Arad), 
Automatica București — Mecanică- 
Fină Steaua București: P. Iliescu 
(București) — Stadionul Autema- 
dea, Șoimii I.P.A. Sibiu — C.S2 
Tîrgoviște: 1. Ghergheli (Baia 
Mare), I.M A.S.A. Sf. Gheorghe
— Chimica Tîrnăveni: Al. c®mă- 
nescu (Bacău), Gaz Metan Me
diaș — Carpati Mlrșa: Gh. Ca
gula (Bala Mare), Tractorul Bra
șov — Sportul Muncitoresc Sla
tina: I. Pătrut (Timișoara), Fla
căra Autom Moreni — Muscelul 
Clmpulung: O. Ștreng (Oradea)'
— se dispută azi, de la ora 17.’

SERIA A IlI-a: înfrățirea Ora
dea — Minerul Lupeni: I. Dkma 
(Sighișoara), Strungul Arad —■ 
Jiul Petroșani: R. Petrescu (Bra
șov), Aurul Brad — Unirea Alba 
Iulla: C. Olteanu (Drobeta Tr? 
Severin). C.I.L. SighCL — F.C? 
Maramureș Baia Mare: C. Gheor-J 
ghe (Suceava), Mecanica Orăștiei
— C.S. U.T. Arad: J. Grama 
(București), Metalul Bocșa — 
Mureșul Deva: V. Onu (Predeal),^ 
Armătura Zalău — C.F.R. Timi
șoara: M. Rădici (Caracal), Glo-’ 
rla Bistrița — C.S.M. Reșița: SJ 
Ursu (Suceavă), Olimpia Satuj 
Mare — Minerul Cavnic: I. Vcreș 
(Sf. Gheorghe).

Toate meciurile, cu excepția 
celui de la Moreni, vor începe 
la ora 11.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• In meciul său de debut ta 

Divizia A «el cu Dtaamo, Iones- 
cu (F.C. Argeș), care jucase pî
nă atunci la .speranțe*, a văzut 
cartonașul roșu. De ce 7 Văzîn- 
du-se Întrecu* de un adversar, 
l-a luat pe acesta pur șl simplu 
ta brațe, pentru a-1 opri. O a- 
batere pentru care 1 s-ar fl cu
venit un cartonaș galben, dar, 
cum mai fusese avertizat ta 
cursul partidei, a fost eliminat 
de pe teren, iar Comisia de Dis
ciplină l-a suspendat pe o etapă. 
Nu ne îndoim că, ta viitor, va 
evita orice abatere, pleclnd cu 
amintiri mai plăcute de la me
ciurile pe care le va susține ta 
Divizia A !
• La terminarea meciului din

tre C.S.M. Bucecea șl Minerul 
Gura Humorului, mai mulțl 
spectatori turbulențl (deschiză
tor de drum fiind chiar delega
tul echipei locale, Constantin 
Scinteie) au pătruns la vestiare. 
tajurtndu-1 șl amenințîndu-1 pe 
arbitri. Din fericire, lucrurile 
n-au mers mai departe astfel că 
cei de Ia C.S.M. Bucecea au 
scăpat cu un avertisment Ia care

s-a adăugat însă o amendă de 
2 000 lei. Cit privește delegatul 
echipei, acesta a fost suspendat 
pe 3 luni.

®O pedeapsă identică a pri
mit șl delegatul echipei Viitorul 
Gheorghenl, Schwartzberger, care 
l-a înjurat pe arbitri la termi
narea meciului cu Minerul Bă
lan. Luînd exemplu dc la dele
gatul echipei, jucătorul Fiilop, a 
procedat la fel, ceea ce i-a adus 
o suspendare pe 5 etape (ci fi
ind... recidivist !).
• Pentru că arbitrul refuzase 

să facă echipei sale cadou uru 
penalty, la un henț involuntar co-4 
mls dc un jucător de la Mine
rul Paroșenl, Suba (Obilici Sin- 
martinu sirbesc) a încercat să-1 
lovească cu piciorul pe condu
cătorul partidei. Comisia de Dis
ciplină l-a suspendat pe Soba 
pe 2 etape. O pedeapsă mult 
prea ușoară, chiar dacă s-a avut 
In vedere faptul că, la sfîrșit,' 
Suba s-a dus și i-a cerut scuze- 
arbitrului. In asemenea circum
stanțe, scuzele n-au nici o va
loare I

Jack BERARIU



Ieri, la Roma

AU ÎNCEPUT

CAMPIONATELE

Azi după-amiază, la Lille La Campionatele Europene de tenis de masă MONDIALE

MtCIUl DE RUGBY 
I liAN l A - ROMÂNIA

Azi se desfășoară, la Lille, 
meciul de rugby Franța — 
România, din cadrul Campio
natului F.I.R.A. Gazdele vot 
alinia cea mai bună garnitură, 
recentă cîștigătaare a Turneu
lui „Celor 5 națiuni" : Blanco — 
La Fond, Sella, Charvet, Bonne- 
val — Laporte. Bcrbizier — 
Erbani, Joinel, Champ — Con
dom, Hagel — Garuet, Du- 
broca, Morocco. In privința e- 
chipei noastre, antrenorul V. 
Irimeseu ne declara. într-o 
convorbire telefonică, că are 
unele probleme în definitivarea 
ei, formația de începere pre
conizată fiind totuși : Hodorcă
— M, Toadcr, Lungu, David, 
Vărzaru — Ignat, T. Coman — 
Giucăl, Șt. Constantin, Mura- 
riu — L. Constantin, Caragea
— Pașcu, Moț, Bucan.

în orașul meciului — care 
va începe la ora 15 (16, la
București) — vremea este rece, 
cu o temperatură de 3 grade, 
cu vînt, după ce joi a plouat.

CLASAMENTUL

• Tot astăzi este programat 
meciul Italia — Portugalia, care 
va fi condus de arbitrul român

1. F can ța 3 3 0 0 111—18 9
2. Italia 4 2 0 2 50—40 8
3. România .3 2 0 1 53—45 7
4. U.R.S.S. 2 10 1 27—29 4
5. Portugalia 2 0 0 2 32—94 2
6. Tunisia 2 0 0 2 4-51 2

Ion Vasilică.

NOI VICTORII ROMÂNEȘTI IN PROBELE INDIVIDUALE
PBAGA, 11 (prin telelou). Cea 

de a 15-a ediție a Campionatelor 
Europene de tenis de masă se 
apropie de sfârșit, simbătă și du
minică fiind programate ultimele 
dispute, așteptate desigur cu mult 
interes, avtad in vedere că vor 
fi desemnați noii campioni. Tur 
cu tur, „sita” campionatelor lasă 
să treacă doar valorile, in fată 
aflîndu-se deja sportivii cei mai 
bine cotați ta „topul” european. 
Se joacă tare, apeltadu-se la 
ode mai variate mijloace tehnl- 
co-tactice pentru a se obține vic
toria, majoritatea meciurilor ofe
rind întilniri de mare spectacol 
sportiv, aplaudate de miile de 
spectatori. Așadar, vineri, de di
mineață pînă noaptea, lntr-o fi
rească tensiune, partidele celor 
cinci probe individuale au pola
rizat atenția, ta prim-plan aflta- 
du-se șl o parte dintre sportivii 
noștri.

Două jocuri, aproape unul după 
celălalt, a susținut Marla Alboiu, 
în ambele terminînd învingătoare, 
nu fără a depune intense efor
turi : 3—1 (—18, 12, 13, H) cu 
Ana-Marla Gcdez (Spania) și 3—2 
(11, —13, 19 —1», 12) cu crisztina 
Nagy (Ungaria), ea manlfestînd 
totuși deseori oscilații ta evoluție 
de la un set la albul și chiar pe 
parcursul aceluiași set. Misiunea 
el apare dificilă ta „16“-lml, 
unde o va inttlnl pe valoroasa 
jucătoare olandeză Bettlne Vrie- 
sekoop. Pe aceeași linie s-a În
scris șl Otilia Bădescu : 3—1 (22, 
11, —13, 13) cu Charlotte Polk 
(Danemarca) și 3—1 (13, 13, —20,

17) cu Anne Freiberg (B.F. Ger
mania). tn turul următor ea o 
va întîtal pe Marie Hrachova 
(Cehoslovacia), a doua jucătoare 
a Europei. Dacă vor juca la nive
lul posibilităților lor, cele două 
sportive ale noastre pot ajunge 
ta „optimile” competiției.

Dintre băieți, doar Andras Fe- 
jer s-a calificat in turul 3, depă
șind cu 3—1 (15, —17, 20, 18) pe 
Jiri J’avourek (Cehoslovacia). Cei
lalți au avut o comportare slabă, 
sub nivelul manifestat pînă 
acum: Vasile Florea — Massimo 
Constantini (Italia) 0—3 (—8, —17, 
—11) și Călin Toma — Jurgen 
Rebel (R. F. Germania) 0—3 (—16, 
—18, —1»), cu mențiunea că, așa 
cum arată și scorul seturilor, 
Tonta s-a străduit mal mult, ta 
timp ce Florea a dovedit o inex
plicabilă . delăsare. •

tn probele de dublu, excepttad 
perechea Fejer — Alboiu, care a 
pierdut la Douglas, Gordon (An
glia) cu 0-2 (—15, —12), șl pe 
Emilia Ciosu, toate celelalte pe
rechi au încheiat victorioase. La 
dublu masculin, Toma, Ignat — 
Souder, Stockes (Anglia) 2—0 
(13, 17) șl Florea, Fejer — Salve, 
Deprophetls (Belgia) 2—0 și tot

2— 0 (22, 20) cu Javoucek, Zat-
kova (Cehoslovacia). La dublu 
mixt, Florea, Bădescu 2—0 (18,
18) cu Cooke, Bellnger (Anglia), 
iar la dublu feminin Ciosu, Spa- 
nou (Grecia) — Fllipova, Ivanova 
(Bulgaria) 1—2 (—20, 21, —16).

ALTE REZULTATE, simplu 
masculin : Waldner (Suedia) — 
— Cooke (Anglia) 3—1, Grman 
(Cehoslovacia) — Gatien (Franța)
3— 2, Secretin (Franța) — Krlston
(Ungaria) 0—3, Lupulescu (Iugo
slavia) — Kuharsky (Polonia) 
0—3, Stadnicenko (U.R.S.S.) —
Farout (Franța) 3—0, Appelgren 
(Suedia) — Deprophetls (Belgia) 
3—0, Llndh (Suedia) — Harkamp 
(Danemarca) 3—1 ; feminin : An
tonian (U.R.S.S.) — zatkova (Ce
hoslovacia) 3—1, Bellinger (An
glia) — De Groot (Olanda) 3—0, 
Batinicl (Iugoslavia) — Kassalova 
(Cehoslovacia) 3—1, Baterii (Un
garia) — Wiktorsson (Suedia) 
3—2, Abgrall (Franța) — Zaha- 
rian (U.R.S.S.) 3—1, Vrlesekoop
(Olanda) — Elliot (Anglia) 3—1, 
Bulatova (U.R.S.S.) — Smith
(Scoția) 3—0.

Emanuel FANTÂNEANU

DE JUDO (tineret)
ROMA, 11 (prin telefon), vi

neri au început Campionatele 
Mondiale de judo (tineret), la 
care stat prezențl și patru spor
tivi români. în prima zi au avut 
loc întrecerile la categoriile se- 
mimljlocle șl mijlocie. Iată cîteva 
amănunte. Semimijlociul Florin 
Lascău. l-a învins ta numai 10 
secunde, prin ippon, pe Halem 
Saleh (Kuweit), după care, însă, 
a avut neșansa să-l întîlnească 
pe cel mai valoros judoka la a- 
ceastă categorie, belgianul Jean 
Piere Laats (noul campion mon
dial) de care a fost învins prin 
ippon. Intrat ta recalificări, Las
cău a dispus prin ippon de cana
dianul Bi! Nielsen, după care a 
pierdui la puncte (waza-ari) în 
fața Iul Ko lung Sok (R.P.D. 
Coreeană). Clasamentul : 1. Jean 
Pier Laats (Belgia) 2. F. Ramos 
(Cuba), 3. H. Okada (Japonia) șl 
J. Morris (S.U.A.) La „mijlocie". 
Petre Anițoaie cu toate că l-a 
dominat clar pe francezul Jean 
Geymond, cu care a terminat la 
egalitate a pierdut la hanței și 
nici nu a beneficiat de recalifi
cări. Clasamentul : 1. Klm Seung 
(Coreea de Sud), 2. V. Iudanov 
(U.R.S.S.) 3 K Hoffman (R.D.G.) 
șl D. Paduano (Italia).

Simbătă îșl încearcă șansele șl 
ceilalți doi sportivi români, Dra- 
goș Bolbose (superușoară) și A- 
drian Cline* (semigrea).

Pentru documentarea dumneavoastră

CUM SE ALCĂTUIESC CLASAMENTELE 
MONDIALE ALE TENISMANILOR?

Amploarea din ultimul deceniu 
■a tenisului mondial a necesitat 
apariția unei ierarhizări compu
terizate. Calculalorul-statistician 
are in memorie aproximativ 1200 
de tenismani (clasamentul Pro
fessional Tennis Association) și 
800 de tenismane (Women Tennis 
Association).

Cum este stabilită ordinea ju
cătorilor 1 Se cumulează puncte
le primite pentru fiecare tur tre
cut (este vorba de tabloul prin
cipal de concurs, în general cu 
128 de jucători, și nu de cali
ficări) cu punctele acordate în 
una din situațiile: 1. victorie a- 
supra unui- jucător clasat între 
primii 100 sau jucătoare dintre 
primele 300; 2. victorie asupra u- 
nui favorit; 3. calificarea în se
mifinală, finală sau câștigarea 
acesteia. Totalul se împarte la 
12, această cifră reprezentînd nu
mărul minim de concursuri ju
cate de orice tenisman (tenisma- 
nă). Rezultatul împărțirii indică 
de fapt poziția în clasamentele 
A.T.P. și w.T.A. In teiul acesta.

poate fi exprimată cel mal fidel 
valoarea reală a sportivului.

Pentru jucătorii neclasați s-au 
instituit, pe tot timpul anului, 
o serie de concursuri mal mici, 
cuprinse sub denumirea de 
Challenger Series. Acestea stat 
de două categorii. In prima, stat 
Incluse circuitele-sateiit, de 5 
săptămînl, corespunzlnd cu 4 
concursuri și un Masters, numai 
al tenismanilor calificați, la Mas
ters acordîndu-li-se puncte A.T.P. 
șl W.T.A. Cea de-a doua cate
gorie cuprinde concursuri săp- 
tămînale, mult mal „tari”, punc
tate (în funcție de evoluție) 
direct pentru clasamentele A.T.P. 
și W.T.A. Acestea, se înțelege, 
reprezintă o portiță deschisă 
spre plutonul celor mai buni a 
tenismanilor care au deja o 
anumită valoare.

După cum se vede, un meca
nism extrem de selectiv, care 
impune pătrunderea în elită 
doar a sportivilor ,cu adevărat 
valoroși.
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Șl, TOTUȘI, FINALA A ÎNCEPUT!
Marile competiții Încep cu 

mult înaintea fluierului oficial 
al arbitrului. Exemplul la zi e al 
fotbalului. A rămas mai mult de 
o lună și jumătate ptaă la me
ciul inaugural al turneului final 
al Campionatului Mondial din 
Mexic șl tensiunea crește pe 
măsura veștilor care circulă zil
nic, tot mai numeroase. Se cal
culează, pretutindeni, cele mai 
eficiente formule de echipă, se 
măsoară intrarea în formă, se 
schimbă de la o zi la alta... pro
nosticurile. Dar, mal presus de 
toate, se joacă meciurile de pre
gătire.

Brazilia a făcut un pas greșit, 
după cîte se pare, tafrunttad

Europa mai devreme decît ar 
fi trebuit; ta loo să le facă un 
plănuit duș psihologic viitorilor 
adversari de pe bătrlnul conti
nent, Tele Santana și băieții lui 
au primit 5 goluri fără a înscrie 
vreunul. 0—2 șl 0—3 cu R.F. 
Germania și, respectiv, Unga
ria, atîmă greu, mal greu decit 
un 3—0 aeasă, cu selecționata 
R.D. Germane, necalificată. Pre- 
cauțl, „cocoșii galici” au rămas 
la domiciliu, la adăpostul titlu
lui european, și au mal punctat 
o dată ta meciul global, pre
mergător turneului final, dintre 
Europa și America de Sud, ta- 
sorilnd de două ori ta poarta ar
gentinienilor. Echipa Mexicului

REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
• in meci amical, la Rlo de 

Janeiro, pe „Maracana”, Ftamen- 
go (Brazilia) a învins reprezen
tativa Irakului cu 3—1 (2—1) • 
Echipa Marocului efectuează, la 
Geneva, un stagiu de pregătire 
de 12 zile • Reprezentativa Bra
ziliei va susține tacă patru me
ciuri amicale în săptămtaile ur
mătoare, primul va avea loc la 
Curitiba (10 aprilie) cu Finlan
da • Don Howe, antrenorul for
mației londoneze Arsenal, și-a

prezentat demisia, locul Iul ur- 
mtad a fi luat de Terry Vena
bles de la C.F. Barcelona • In
cidente serioase, soldate cu dau
ne materiale, răniri și arestări 
au avut loc la Basel, între su
porterii echipelor Elveției și 
R.F.G. (0—1) • tn campionatul
Cehoslovaciei, după 20 de etape, 
pe primele locuri se află T.J. 
Vitkovlce 29 p, 2. Slavia Praga 
25 p, 3. Sparta Praga 23 p.

deține, deocamdată, recordul nu
mărului de partide pregătitoare 
jucate, acasă sau în deplasare, 
în căutarea unei omogenități de 
care va avea neapărată nevoie. 
Același scop este și al danezilor, 
care, aduntadu-și jucătorii răs- 
pîndlți la mal toate marile clu
buri europene, au constatat ta 
Sofia, că simpla reunire nu face 
cit o echipă. Un 0—3 e o piatră 
de moară, dar schlmbînd regis
trul, același 3—0 înseamnă un 
uriaș balon cu oxigen pentru 
vecinii noștri, care sînt deja 
considerați ca foarte redutabili, 
dacă vo-r reuși să repete, pe 
stadioanele mexicane. evoluția 
de acasă. Reprezentativa sovieti
că a constatat că partidele de
cisive din grupa preliminară au 
fost mai ușoare decît amicalul 
cu Anglia de la Tbilisi, așa că 
recordul celor 7 ani șl 18 parti
de fără înfrângere acasă a intrat 
ta amintire: 0—1... Forțele fotba
listice ale celorlalte continente 11 
evită, deocamdată, pe cei mari, 
în așteptarea marii surprize care 
să-i aducă, măcar pentru o zi- 
două, în centrul de interes al 
„mundialulu’”.

Finala n-a Început șl, totuși, 
finala se joacă...

Radu TIMOFTE

caleidoscop — CONSACRARE SPORTIVA Dudu Frim au fost aviatori șl

descoperire 
mărturisesc• întlmplător am făcut o 

foarte Interesantă pe care, 
sincer, n-am bănuit-o. Răsfoind un docu
ment istoric al tradiționalului „Concurs 
Prietenia” la patinaj artistic, am văzut, 
vorba aceea, negru pe alb, că fa 1974, la 
ediția competiției desfășurată în orașul 
polonez Katowice, între 18 șl 21 martie, 
locul șase In proba feminină individuală 
a fost ocupat de o oarecare... Karin Enke, 
din R.D. Germană, aceeași care, chiar a- 
nul următor, la întrecerile din U.R.S.S., de 

• la Novosibirsk, avea să se claseze prima 
Intre concurentele probei individuale. A- 
pol, am avut ș: confirmarea. Da, această 
Karin Enke. clștigătoare a unei competi
ții puternice de talia „Concursului Priete
nia”. la patinaj artistic, este aceeași per
soană cu cea care ulterior, a devenit una 
dintre marile stele ale patinajului vi
teză. De necrezut, dar adevărat, eunos- 
clnd conoepțla potrivit căreia o patina
toare artistică n-ar avea suooes la viteză 
șl invers. Karin Enke-Kanla demonstrea
ză, iată, că acest fapt este, totuși, posibil, 
ceea ce ar trebui să dea de gtadit șl u- 
nora dintre specialiștii patinajului nos
tru 1 Pentru a nu reaminti acum întregul 
palmares. — strălucit — al acestei mari 
sportive, vom arăta doar că spre sfârșitul 
lunii martie, pe pista de ta Medeo, la 
Alma Ata. în cadrul meciului U.R.S.S. — 
RJJ.G. ta patinaj viteză, ea a realizat noi 
recorduri mondiale la 500 m (38.05). 1500 tn 
(1:58.30) șt 3000 m (4:18,02) 1

Exemplul Karinel Enke-Kanta ne-a dus 
cu gîndul șl la alțl sportivi (atenție, nu 
polisportivi) care au început cu o anume 
disciplină șl au ajuns să se Impună șl 
să sa consacre tntr-alta. șl, ptnă una 
alta, tată cîteva exemple care ne vin mal

I
repede în memorie
• Dumitru Frățilâ s fost participant o- 

tîmpte Ia Osie, ta 1952 (împreună cu Moi
se crăciun Manole Aldescu *1 C-fin Ena-

•
che a făcut parte din echipa de ștafetă 
de 4X10 km clasată a 10-a; a ocupat lo
cul 24 în proba de schi fond 50 km). La 
următoarea Olimpiadă, D-tru Frățllă a con
curat din nou, dar nu la schi ci ta... bo
bul de 4 (împreună cu Heinrich Enea, Ni- 
colae Moiceanu și Mărgărlnt Blăgescu, a- 
cesta din urmă fost, mal tatii. Jucător de... 
rugby I).
• Tot schior, dar alpin, care s-a con

sacrat ca bober a fost șl regretatul Ion 
Zangor, din Azuga (de mat multe ori cam
pion la coborâre șt la slalom uriaș). In 
1972, la Sapporo, pe plrtla olimpică de bob. 
tăctad echipai cu Ion Panțuru, bobul ro
manesc s-a clasat al cincilea șl pe locul 10, 
ta proba de bob 4 (ta afara lor au mal 
participat Dumitru Focșeneanu și Dumitru 
Pascu).
• Atletismul Ins”, a fost dtntotdeauna o 

adevărată poartă prin care au pătruns spre 
alte discipline mulți tineri. Clteva exem
ple: loan Kunst-Ghcrmănescu a fost mal 
tatii aruncător de suliță înainte de a fi 
devenit internațional le handbal ta 11, 
Victor Luscal a fost recordman național 
de juniori III (S'* m — 9.4) înainte de a 
fi deveni* campion national de rugby, cu 
echipa Steam dona Miklos a fost cam
pioană și recordmană națională ta suliță, 
după care a ajuns multiplă campioană la 
schi alpin, la: colega sa de probă George- 
ta Ivanovlct a ajuns abia după atletism 
maestră emerită. Ia baschet, sport ta care 
a îmbrăcat de ma* multe ori tricoul echi
pei reprezentative șl pe cel de campioană 
a țări1 (cu Rapid București) tar Doina 
Corbeanu-Ivănescn reputată voleibalistă 
(maestră emerită a sportului.-antrenoare e- 
merită) a for* si ea aruncătoare de suliță 
etc.
• Majoritatea marilor boberi. de iert șl 

de astăzi, au taeeouț ej totul altoeva decît 
ou fiseiele boburilor Mărit noștri cam
pioni mondiali spre exemplu Alexandru

Papană șl 
automobillști. Astăzi, pe plan mondial, se 
simte din plin tendința „atletizării” acestei 
discipline, printr-o infuzie amplă de 
atieți, specialiști ai diferitelor probe.
• Serghei Smirnov este un ttaăr sportiv 

sovietic, bine apreciat ca un pugilist ta
lentat. El a t:ecut de zeci șl zeci de ori 
corzile ringului, obțlnînd ta cadrul cate
goriei grea, numeroase victorii prestigioa
se. Dar Smirnov șl-a schimbat „gustul” șl 
din boxer a devenit atlet, aruncător de 
greutate. Anul acesta, spre exemplu, s-a 
numărat printre competitorii C.E. de sală 
de la Madrid unde s-a clasat al doilea, 
cu un rezultat de 20,36 m. In ultimii ani 
progresia rezultatelor sale a fost următoa
rea: 1983 — 21,00 m, 1984 — 21,83 m, 1985 — 

22,05 m. Smirnov s-a născut la 29.7.1960. 
are 192 cm și 106 kn.
• Schior alpin de primă mină, partici

pant la te) d° fel de mari competiții, in
clusiv la „mondiale” șt la Jocurile Olim
pice (dar fără prea mare succes), italia
nul Eugenio Monti s-a accidentat grav ln
tr-o coborîre Datorită acestui fapt a fost 
constrâns să renunțe la schi, dedieîndu-se 
însă, ta exclusivitate, bobului, disciplină 
de temeritate ș' tademînare, ta care a ob
ținut cele mai mari onoruri sportive. A 
fost participant olimpic: 1956 — Cortina 
d’Ampezzo (medal’e de argint, în echipaj 
eu Alvera), 1964 — Innsbruck (medalie de 
bronz, cu Sclorpaes), 1968 — Grenoble (me
dalie de aur cu de Paolis, probă ta care 
bobul României — Panțuru și Neagoe a 
cucerit „bronzul”), de multe ori laureat 
la „europene- șl la „mondiale”.
• Cel mal tipic exemplu de atlet ajuns 

să strălucească pe firmamentul unei alte 
discipline este vest-germanul Hans Briegel, 
astăzi jucăto la Verona ta campionatul 
italian, dar internațional ta echipa R.F. 
Germania (a participat șt . la „mundialut” 
spaniol ta 1982 șt se pregătește acum pen
tru Mexic) A fos> ca Iutilor, un talentat 
atlet, dar n- talr-o probă oarecare, ci tn 
suprema probă a atletismului: decatlonul.

Romso V'LARA
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TELEX • TELEX
BOX • La Antibes (Franța), 

Said Skouma (Franța) Și-a păs
trat titlul de campion european 
la cat. super semi-mijlocie, dis- 
puntad de italianul Angelo Li
quor!, prin rs.c. ta rep. a 9-a.

CĂLĂRIE • tn cadrul Cupei 
Mondiale de obstacole, la Gât-c- 
borg, prima probă a fost cîștiga- 
tă de australianul Jeff Mac Veen, 
în 73,18 s.

CICLISM • Turul Vaucluse, 
în Franța, prima etapă (160 km) 
a fost adjudecată, la sprint, de 
Uwe Ampler (R.D.G.) cu 4.24:28, 
în fața francezilor Jerome Si
mon și Laurent Fignon etc. O In 
turul Loir et Cher, rezervat a- 
matorilor, pe primele locuri ale 
clasamentului general se află 
polonezii Zdislaw Wrona (8.41:47) 
șt Slawomlr Krawczyk (8.41:52) 
• în Turul Țării Bascilor, etapa 
a patra a revenit spaniolului 
Anselom Fuerte, cu 5.21 ;15. In 
clasamentul general continuă să 
conducă italianul Maurizio Rossi 
16.24:02 urmat de Fuerte la 3:09.

HOCHEI • La Praga, meci a- 
mical: Cehoslovacia II — R.D.G. 
10—2.

HOCHEI PE IARBA • Turneul 
de ta Karacf: India — Olanda 
3—1, Pakistan — R.F.G. 1—1, Ma
rea Britante — India 1—0.

ÎNOT • Concurs la Chengdu 
(R.P. Chineză): 200 m mixt: Kor- 
nelta Gressler (R.D.G.) 2:20,40,
Kristin Otto (R.D.G.) 2.20,87, Yan 
HOng 2:22.32 — rec. național.

șah • In runda a 7-a a tur
neului de ta Varșovia. Dana Nu- 
țu a cîștlgat la cehoslovaca Ana 
Hajkova. în clasament conduce 
Irina Levitina (U.R.S.S.) cu 5,5 
p. Dana Nuțu fiind a șasea, cu 
3,5 p.

VOLEI • Cupa Savarla (f), la 
Budapesta: Ungaria — cehoslo
vacia 3—0 * .Meci amica! la San 
Diego: S.U.A. — Franța 3—2 (13, 
—11. —7. 11. 11).
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